Proposition till
Piratpartiets höstmöte 2017
gällande Drogpolitik
Piratpartiet har alltid verkat för individens rätt till sin egen kropp, dess integritet. Detta har
gått som en röd tråd genom de flesta program, och formuleras idag genom punkt 4.3 i
principprogrammet. För oss är det därför naturligt att motarbeta att kollektivet inskränker på
individens frihet genom kulturlagar ämnade att reglera vilka rusmedel vi väljer att använda.
Detta är också ett utmärkt sätt att beröva kriminella element i samhället en säker
inkomstkälla.

Yrkande:

att Piratpartiet ersätter samtliga sakpolitiska ställningstaganden inom området Drogpolitik med
följande text:
En evidensbaserad drogpolitik
Dagens restriktiva narkotikapolitik är baserad på en evidensfientlig syn på droger, missbrukare
och brukare. Piratpartiet vill istället se en narkotikapolitik där vi hjälper de som behöver hjälp,
och med vissa regleringar låter de som vill bruka droger göra det under förutsättningen att deras
bruk inte skadar andra.
Fokuset i en piratpartistisk drogpolitik är - i linje med Piratpartiets syn på människans värde - att
hjälpa, minimera lidande, och ge så goda chanser som möjligt till ett rikt och lyckligt liv. Vi vill
därför lägga om fokus från förbud till skademinimering. Välfärdssystemet måste ta på sig
ansvaret att hjälpa de med problematiskt drogbruk som behöver hjälp att komma ur sitt helvete,
istället för att kriminalisera dem och därmed tvinga ned dem djupare i både missbruket och den
kriminella världen.
Reglerad marknad
Det är näst intill omöjligt att hindra den som vill ta en drog att göra så, och det som krävs för att
så ska ske står inte i proportion till brottets allvarlighetsgrad. Vi vill därför se en mer öppen
drogpolitik, där drogbruk tolereras i en reglerad marknad att jämföra med dagens
alkoholmarknad. Genom en reglerad marknad blir det lättare att hjälpa de som lider av sitt eller
andras bruk, och inkomster från försäljningen kan tillgå en vit marknad snarare än en svart.

Regleringen minskar även radikalt risken för orena, farliga substanser samt risken för farliga
sammandrabbningar mellan kriminella gäng.
En sådan reglerad marknad ska i första hand öppnas upp för droger som bedöms vara betydligt
mindre farliga än de droger som redan är lagliga, såsom alkohol och tobak. Samtliga idag illegala
droger ska genomgå en utredning där evidens antingen tas in från studier som gjorts nyligen eller
att studier genomförs där sådana saknas eller inte fyller de kriterier som vi har i Sverige. Dessa
utredningar ligger sedan till grund för förslag på hur den reglerade marknaden ska se ut utifrån
den risk som föreligger med respektive drog.
En kandidat för reglering är cannabis, som redan bevisats kunna legaliseras eller avkriminaliseras
med framgång i olika delar av världen. Vårt förslag är att cannabis legaliseras för personligt bruk
av myndiga personer på privat plats samt i licensierad lokal, och för försäljning av licensierade
återförsäljare till myndiga, nyktra personer. Odling av cannabis ska, likt produktion av
hemmagjord alkohol eller odling av tobak, legaliseras för privat bruk. Kommersiell odling
legaliseras men kräver licens från statlig myndighet.
Harmonisering av lagar
Alla droger är olika och bör inte dras över en kam, men det är samtidigt viktigt att harmonisera
olika droglagar. Vi vill därför harmonisera lagar om offentlig berusning och fordonskörning under
berusning för samtliga substanser, och harmonisera reklamlagar för samtliga lagliga droger.
Beskattning av rekreationsdroger ska genomföras på en nivå där en svart marknad inte är så pass
lönsam att den blir en naturlig följd.
Medicinskt bruk
En närstående fråga är det medicinska bruket av olika droger. Sverige liksom flera andra länder
har exempelvis nyligen öppnat upp ytterligare för medicinsk cannabis, och det görs allt fler
positiva studier på hur idag illegala droger som LSD, psilocybin, MDMA och ketamin kan
användas medicinskt mot exempelvis alkoholism, depression och posttraumatiskt stressyndrom.
Det bör inte finnas orimligt höga statliga hinder för denna forskning, utan befolkningens mentala
och fysiska hälsa ska prioriteras över den stigmatiserande syn som idag finns på dessa droger.
Droger som brukas medicinskt ska följa samma regler som alla substanser som brukas
medicinskt, utan särbehandling.
Informationsspridning
Samhällets institutioner, främst inom skola och sjukvård, har ett stort ansvar för att korrekt,
evidensbaserad droginformation sprids. Det är viktigt att både alla potentiella brukare och alla
som kan komma i kontakt med brukare förstår hur droger fungerar, oavsett om det är lagligt att
bruka dem eller ej. Den information som finansieras med skattemedel eller får utrymme i
exempelvis skolor och på sjukhus måste vara grundad i fakta och vetenskap. Detta innebär även
att förståelse för psykoaktiva droger måste finnas inom flera yrkesgrupper, speciellt inom
sjukvården.

